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"Sabei, cristãos, sabei, príncipes, sabei ministros, que se vos há-de pedir período 
estreita conta do que fizestes, mas muito mais estreita do que deixastes da eros~ 
de fazer. Pelo que fizeram, se hão-de condenar muitos; pelo que não tremos 
fizeram, todos. de calm 
As culpas por que se condenam os réus são as que se contêm nos relató vectore! 
rios das sentenças". Seria, 
Padre António Vieira, Sermão do Primeiro Domingo do i\dvento climátic 

Climáti, 
segunda 

A política ambiental portuguesa tem vivido diferentes ciclos com sucessivos arranques e Climáti 
reveses. Ao longo das suas quase quatro d~cadas de existência, os "avanços" foram mais que o != 
raros do que os "recuos" e os períodos em que mergulhou no limbo prolongaram-se por Quiot& 
vezes demasiado. Os tempos que correm não são de feição. Sempre que há crise a pasta sões de 
do Ambiente é uma das primeiras a entrar em contra-ciclo por encolhimento da admi dasene 
nistração e por ataque directo aos recursos naturais. Como 

Um sintoma claro desta secundarização são as agendas recorrentes de cada governo 2010, Sé 

eleito - há temas que nunca saem da agenda e, por nunca se chegarem a resolver, são às Alter 
sempre re-eleitos como prioridades pelos sucessivos governos. São os casos do sanea sectore: 
mento básico, da despoluição dos rios, da ocupação do solo agrícola e de áreas naturais, biodive 
da imparável suburbanização ... sempre anunciados como problemas-chaves desde que Artie. 
Ribeiro Telles assumiu, em 1974, a pasta da então Subsecretaria de Estado do Ambiente. to- -ch" 
Quase 35 anos passados e bem regados de fundos europeus, mantêm-se muitos dos velhos (Eficiêll 
problemas, agravaram-se alguns e surgiram outros novos e até mais complexos. O melhor Fernant 
retrato de 35 anos de políticas ambientais é a actualidade de uma grande parte da agenda te corpo 
definida nos anos 70. Muitos dos temas que permanecem são problemas constantemente -embo 
adiados, vivendo numa espécie de agenda adormecida. tudom 

Claro que se fez imenso e há também uma agenda de mudanças a vários níveis. Basta mas ta: 
pensar que o país chegara a 1974 com um quadro de problemas absolutamente tercei (aqueci: 
ro-mundistas mais de metade da população não dispunha de água canalizada, nem de Outr" 
electricidade e ainda menos de esgotos e até de recolha e tratamento de resíduos. Mui ca. Nes 
tos problemas básicos, apesar de recorrentes, foram sendo melhorados e resolvidos. O constn 
interesse público, político e científico também tem crescido, podendo hoje encontrar-se outras 
uma agenda cívica que corre paralela às decisões governamentais, mesmo que não seja alguma 
mediaticamente muito visível. Contudo, passadas mais de três décadas, milhares de di europe 
plomas legais e milhões de euros de fundos nacionais e europeus, esperava-se uma melhor sidade. 
prestação em matéria ambiental. Apesar dos direitos ambientais estarem constitucional energé~ 

mente consagrados desde 1976 e da aprovação de alguns instrumentos legislativos pionei culaçãc 
ros (como a Reserva Agrícola Nacional e a Reserva Ecológica NacionaD, muito do que aponta 
se consegue ainda é por via da influência externa europeia, nem sempre com resultados e existo 
positivos, que gera ocasionalmente algum dinamismo interno, quanto mais não seja como décadlJ 
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resposta a alguma amea~a de corte dos fundos comunitarios. Hoie, que 0 "pantano" esta 
mais avista, revela-se tambem melb~r a agendaviciada da governa~iio ambiental. Uma 
agenda viciada que tern impedido pm diversas raz6es a afirma~ao da pasta. 

Vejamos, pois, 0 saldo dos dez Ultimos anos. 

1. A AGENDA DAS MUDAN<;:AS 

Quando em 1997 se assinou 0 Protocolo de Quioto, iniciou-se urn periodo cujo problema 
mais marcante seria a questao das altera~6es dimaticas. Mesmo que Quioto constitua 
simultaneamente 0 culminar de urn cido positivo e 0 inicio de uma curva descendente 
agudizada pelo periodo da administra~ao Bush (Soromenho-Marques, 2007), no qua
dro europeu, e especificamente em Portugal, Quioto foi urn born ponto de arranque. 
De facto, nesta dec ada surgirarn imimeras iniciativas politicas, tais como programas, 
estrategias e legisla~ao nesta materia. Desde logo, ao nive! do conhecimento e da inves
tiga~ao cientifica associados aos impactos das altera~6es climaticas no pais, abriu-se urn 
novo capitulo com 0 arranque do projecto SIAM', cujos resultados foram publicados, 
primeiro em 2002 (SIAM I) e depois em 2006 (SIAM 2). Ficaram entao a saber-se, de 
uma forma sistematica, as vulnerabilidades a que 0 pais esta sujeito: aumento das tem
peraturas (com frequentes ondas de calor no Veriio) e diminui~iio da precipita~ao (com 
periodos de chuva mais intensa no Inverno); subida do nivel medio do mar e aumento 
da erosao costeira a afectar cerca de 800 km desta; maim frequencia de fen6menos ex
tremos como secas, cheias e tempestades; afecta~6es da saude humana (devido as ondas 
de calor, a polui"ao do ar e aos surtos de doen"as transmitidos pe!a agua, alimentos e 
vectores, sobretudo insectos). 

Seria, contudo, s6 em meados da decada que as politic as publicas na area das altera"oes 
dirmiticas viriam a assumir a1guma reIevancia. 0 Programa Nacional para as Altera"oes 
Climaticas (PNAC) de 2004 nao surtira qualquer efeito pratico e, so em 2006, uma 
segunda versao ganhou a1guma forc;a, uma vez activada a Comissao para as Altera"oes 
Climaticas (CAC)'. Mesmo assim, quando fazemos 0 balan~o das emissoes, verificamos 
que 0 pais nao conseguiu ate agora cumprir as metas estabelecidas no Protocolo de 
QuiotoJ. Isto apesar do abrandamento econ6mico dos ultimos anos (reduzindo as emis
soes de dioxido de carbono), do abate de algumas unidades industriais e do incremento 
das energias renovaveis. 

Como as consequencias das a1tera,,6es dimaticas ja sao assumidamente inevitaveis, em 
20ro, seguindo urna directriz europeia, aprovou-se a Estrategia Nacional de Adapta"ao 
as Altera"oes Climatic as (ENAAC), preconizando uma serie de acc;oes a levar a cabo nos 
sectores do ordenamento do territorio, dos recursos hfdricos, da saude, da energia, da 
biodiversidade e das zonas costeira.· 

Articulado it area das a1tera~oes climaticas veio 0 pacote energetico. Urn documen
to- -chave no arranque de uma nova "era" neste ambito foi sem duvida 0 Programa E4 
(Eficiencia Energetica e Energias Endogenas), aprovado em 2001 sob a egide de Oliveira 
Fernandes, na sua curta passagem pela Secretaria de Estado da Energia. Dava-se finalmen
te coepo a uma materia fundamental a eficiencia energetica e as energias renovaveis 
- embora, mais uma vez, fosse preciso esperar por 2006 para uma aposta seria: acima de 
tudo na eolica (com urn crescimento exponencial e a cria~ao de urn cluster tecnologico) 
mas tambem na solar, nao so fotovoltaico (produ~ao de electricidade) como termico 
(aquecimento de aguas). 

Outra pec;a do pacote das energias renovaveis foi 0 desenvolvimento da energia hidri
ca. Neste contexto, aprovou-se 0 Plano Nacional de Barragens (2007-2020) que inclui a 
constru~ao de dez novas barragensS (para alem da do Sabor) e 0 reforc;o da potencia de 
outras existentes. A poU:mica tornou-se inevitavel. Por urn lado, porque a constru~ao de 
algumas barragens colide directamente com valores naturais de irnponancia nadonal e 
europeia (casos dos rios Sabor e Tua), gerando graves perdas paisagisticas e em biodiver
sidade, e, por outro lado, porque nunca foi claramente explicado 0 verdadeiro contributo 
energetico trazido por estas desmesuradas interven"oes na paisagem, apesar da sua arti
culaC;ao directa aprodu~ao de energia e6Hea. Entre os numeros de produ~ao energetica 
apontados peIo Govemo e os da Plataforma Sab~r Livre", as discrepancias sao grandes 
e existe urn contencioso juridico junto da Comissao Europeia, que se prolonga por uma 
dec ada de protestos, e que chegou ao Tribunal de Primeira Instancia das Comunidades 

! Em £999 tern inido 0 projecto 

"Climate Change in Portugal. 

Sccnario~. Impact!>. and Adaptation 
-"'leasures" (SIAM), coordenado 

pm FHipc Duarte Santos, <:om 0 

ohjecnvo de reaiizar cl. prlmcira 

avalia~"'aJ) integrada dos impacto~ e 
medidas de adapta,ao as alteracoe, 

climaticas em Portugal Continental 
no ~eculo XXI (tamhenl a primcira 

teahzada para urn pais do Sui da 
Europa), Os resultados t"ram 
publicado!> em 200t f eoitado:. em 
forma de livro em 2002. Tamhem 

ncste anD se inicia a segunda fase 
do Projecto SIA_\l (SL4Jv! Ill, 

cujos resultados [Dram publicados 
em liVTO em 2006. 

, A Comissao para ,LS Altera~i\es 

Climatica, (CACl toi (f;ada em 

19Q8 com a missao prindpal 
de e1aborar e acompanhar. 

a nivd politiCO. as poHticas 
governamentais em materla de 

altera,,,,,s dimaticas (Re\1 n:' 
,2i'lS, altcrada pela ReM n," 

1',)/200I, pela RC\\ D," 3}'lOO(i, e 
pela RC?\,l n,0 2{how), 

J De facto, seb'Un<io Relat.)r;o 

do Estado do Ambknte de 
2009 (publicado em 2O(0), 

emlssoes de ga<;es com 
de cstufa (GEE) aumentaram 
'iignjhc8tlvamentc desde f<)9C. 

em media 30b ao ano ate 
ano a part1f do qual s(' regl ..ta um 

decn'scimo aoual med;o fambeffi 

de cerea de ~%, Em 1008 as 
emis",oes situaram-~c cerra de 

~oq-b acima rio valor rcgbtado em 

1990, afastando-o;c 3'?O da meta 
estahelcrida para 0 pcriodo 2008, 

-2012, no ambito do Protocolo de 
Quioto (que permitia urn aum(.'nto 

de cmissiles de 27%) 

4 ,." Estrategia Nacional de 

Adapta,'lio Altera,ocs 
Climatica" aprovada em ! de 
Alml de me,,,! 11:' 24/20(0), 

estrutura~~e quat.ro ohj{;'ctivos: 

informa<;ao t' conhedmcnro (&obre 
previsoes, indicadores e ('enario~): 

rcdu~'o vulnerabilidade e 
aumcnto da capacidade dt: [t'7.P05tct 

{em part!{'uJar a ten6mt'no~ 
mett'orolOg1cos ('xtremo~~ 
tempestades. cheias secas): 
partkipa~ao, 'it'flsibHiza<;ao c 
divu!ga,;lo (de Iudo a todo,); 

co()pera~'ao a ntvd internacjonal 

(C E e Comunidadc de Paj,es de 
Lingua Poftugursa), 0 prim(;,ro 

periodo d<: aplica.;ao tem urn 
honzonte temporal de doi:-. anos. 
e ted a c()ordcna~ao do Comite 
Executivo da Comis~50 para il'i 
Altcra,iics Climaticas, 

! llarragens de Daivac" de Frid,lO, 

de Gouvacs t' de Vidago (rodas na 
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bacia do Tamega). do 'Iua (do 
~Iu3), do SahoT (rio Saborl, 

de Pinhos"o (rio \'ouga), de 
Gtf<lbolil0S (rio Aiondego), do 

A Ivito (rio Ocreza) e de Almourol 
(rio T"jo), 

C Plataf!Jrma reline Hma st~rie de 
urgtlmza~'6es n,io-governamentat<; 

de ambicn te nacionais como a 
QUt.'n..'u>, a Liga para a Prote(~ao 

de Ambiente e 0 GEOTA. 

- Em Setemhro de zoro () Tribuna1 
Europeu rcjeitou 0 recurso 
inrerpos-to peJa Plataforma 

Sabor Livre, que pretendia " 
anub\,a{, dOl dt."cisao tomada em 

h:vt'n:JfO {k lOO>i pcb Comi!-'''~lo 
EUrOpeiJ de arquivar uma qudxa 

Luntra 0 Estado portugues por 

aIeg3da viohu;ao de tllrcctivas 
unnunitarias dtvido constrw;ao 

da harr.agem do SahOL A d!:cisao do 

arquivamento fot tomada rnedlantc 
a. ()brjga()lo Je () E~tado porrugues 

<t,:,<,umir urn conjunto de medidns 
adicionais de minimil.<l<';'J.o d()~ 

impacte.; amhientais decorrente\ 
da cOnqru(,'do rid banJ:gt'm. 

s f)(>crero~Lei n,'-- -;8i200lJ. DL 
"":9/2006 t: DL n." SCi/1oob. 

,) Entre 19f.)S (: 2uoH, a Intensidadt: 

cnergcric3 da cconomia portuguc"a 
- a cflcrgia que ~e gasta por 

unidade PIB - manift'stou 
uma varta\ao ponco acenruada. 

t:ncontrando-se dura,ntt' t:ste 

penodo sempre acima da media da 
t E-27, Em 2008, Portugal regisrou 

uma im.ensldade cnerg(;tit:a de 

,82 tCPl<)O "nn." de PIB, valor 
~llpcnor amedia t'uropeia (16;

tepiIo6 curo.,), ~o entanto, 
embora no.;, dois ano~ anteriorcs 

fa :-.e tive;,~e observado uma 
diminui,,:;10. 0 valor d(' foi 0 

mail;. b,lfXO no pt'riodo tIl) analise 

(1998-l.ooX), pennitindo uma 

apru\imat;<1o amedia europda, 

Ie Entre 199Z e 1<)9) foram {citos c 

aprovddos quasc todo~ os PIanos 
Director", ,"Iumelpai, (PD~!J: 

d~"pms di",so iniciararn-se ,}\, Plano" 

de Bacia Hidrografica e mtlmcros 
outro", pLlno~ especiab como os 
PLI11(J~ de Ordenamenro da Orb 
CO.,tcfra (POOC1, e com:inUDU

-\L' elabor'H.·~lo dos pI-mos de 
ordcn,101entu da.. area~ prott:gjdas, 

tendo 4ildn foJO!'> concluiJ(}~ Jte 

i da~ ~in:a., pn m:gid.ls de 
Jrnhjto natiOnal). 

11 ;\ de-cada dt 200~) fica marc ada 

pt Ia t'onduliao do~ 9 J>l.anos de 
Ordenamento da Urla Co~tejra 
i1'000, de 10<1", 'h pLmos de 

orden..I11U'llto de art'aS prut('gida~ 

de :tmbtto n.lcionat (I Pa.rquc 

Europeias'. Independentemente das decis6es do Tribunal Europeu, a polemica continua: beton 
sao muitos os especialistas que consideram nao se justificar a constru~ao de tao elevado que nc 
numero de barragens para prodUf;ao de electricidade, nao s6 porque 0 contributo de mica ( 
algumas delas nao e significativo, como porque, numa fase de grande dinamica de investi cos de 
gar,;ao cientffica nesta area, e plausivel que a tecnologia traga novas solUf;6es de produ~ao r,;ao ill 
energetica mais ageis e baratas. ecom 

Foi tambem na segunda metade da decada de 2000 que se aprovaram dois regulamentos Outl 
fundamentais para a eficiencia energetic a e a qualidade do ar nos ediffcioss impondo, por devid< 
exemplo, a obrigatoriedade de instala"ao de paineis solares nos edificios novos e no caso a imp 
de remodelar,;6es. 0 Plano Nacional de Acr,;ao para a Eficiencia Energetica, aprovado em public 
2008 (ReM n,O 8012008), comer,;a lentamente a fazer 0 seu caminho mas, apesar de todas de pal 
estas medidas, os resultados ainda sao frouxos e estamos longe da eficiencia desejavel: nociv( 
continuamos a gastar demasiada energia para a quanticlade de riqueza que produzimos'J. naseg 
Acresce que, apesar das renovaveis, a nossa dependencia energetic a permanece elevada, daqu~ 
acima dos 80% - 83,3% em 2008 -, devido ao predominio da energia do carbona (petr6- Tam 
leo e carvao). dades 

A agravar este cenario esta uma mobilidade excessivamente dependente da circula~ao do An 
rodoviaria. Se chegaramos ao 25 de Abril com menos de uma centena de quilometros 2004< 
de auto-estradas, hoje somos 0 pais europeu com mais quil6metros de auto-estradas per segrec 
capita. Em contrapartida, continuamos com uma linha ferroviaria que, apesar de pontual de sigi 
mente moderruzada, nao parou de se reduzir. Desactivaram-se centenas de quil6metros Outl 
de ferrovia, sobretudo no interior do pais. Foi todavia nesta decada que 0 metro chegou cada ~ 
ao Porto e a Almada, e atravessa-se 0 Tejo de comboio, mas a mobilidade nos sub11rbios europ. 
de Lisboa e Porto, que continuaram a alastrar de forma caotica em popu1a~ao e edificios, popul; 
tornou-se cada vez mais "im6vel" e cada vez mais dispendiosa em energia, emiss6es e crito r 
tempo. Mesmo na capital, falta ao metropolitano cumprir a liga~ao a zonas residenciais (PEA., 
importantes, apesar de estarem previstas ha decadas. esta rr: 

Nao haveni verdadeira mudan~a ambiental e energetica se nao se resolver a mobilidade ament 
urbana e suburbana. Mas isso ja faz parte cia agenda recorrente, aquela que se mantem servid 
para alem de governos, leis e decis6es. delig\: 

financ 
terr,;o I 

2. A AGENDA RECORRENTE Pra~a 

esteja 
o n6 mais problematico dos nossos desacertos ambientais continua a ser 0 desordena Seja 
mento do territ6rio. Mesmo com os instrumentos de planeamento que sucessivamente com') 
foram surgindo, a partir dos anos 9010, nao se conseguiu estancar 0 processo de cres cump) 
cimento desordenado, agravado primeiro pelo exodo rural que s6 muito recentemente perm:z 
desacelerou, e depois pelo "boom" urbanistico no litoral alimentado pela especula~ao venha 
imobiliaria. 0 territ6rio foi sendo ocupado e organizado (ou desorgaruzado) atraves de recurs 
tres processos dominantes: a litoraliza~ao (cerca de 85% da popular,;ao portuguesa vive dido t
encaixada na faixa litoral)i a metropolitiza~ao (mais de 40% da popula~ao reside nas (Admi 
areas metropolitanas de Lisboa e do Porto); a "betoniza"ao" (a taxa de urbanizar,;ao au dos ne 
mentou em 50% entre I990 e 2005). Na primeira gera~ao de PIanos Directores Munici sao, Sf 

pais (PDM), aprovados em meados dos anos 90, a percentagem de area potencialmente em20 

urbanizavel daria para alojar 0 equivalente a uma popula~ao de 30 milh6es de habitantes. hidric 
A dinamica de constru~ao de novos alojamentos disparou e, apesar da actual crise, que te par 
afectou a actividade da construr,;ao, entre 2000 e 2007 construiu-se, em media, uma casa -prot 
em cada quinze minutos (Coias e Silva, 2010). Isto apesar de ja existirem cerca de 500 mil 
fogos devolutos no pais e muito mais alojamentos do que familias (Schmidt, 2007). 

Varias tentativas foram feitas para controlar esta siruar,;ao, Na sequencia cia Lei de Bases 3. AAI 

de Ordenamento do Territ6rio e Urbanismo, aprovada em I998 (Lei n.o 48/98), desen
cadeou-se uma serie de pianos de ordem local, regional, especial e nacional. A decada Piore 
de 2000 foi pr6diga em pIanos e estrategias" - desde os pIanos das Areas Protegidas a va~ao 

primeira gerar,;ao de PIanos de Bacia Hidrografica, a quase todos os Pianos Regionais cesso 
de Ordenamento do Territ6rio (PROT), a culminar no Programa Nacional de Politica de ore 
de Ordenamento do Territ6rio (PNPOT), aprovado em 2008. Na pratica, os resultados essao 
ainda nao sao visiveis, apesar da impord.ncia e interesse que alguns desses instrumentos areas 
legais manifestamente apresentam, biodh. 

Por enquanto, os tres problemas acima enunciados - litoraliza~ao, metropolitiza~ao e tes 101 

http:m:gid.ls
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betonizac;ao -, articulados entre si, acabam por gerar impactos ambientais e urbanisticos 
que nenhurn planeamento conseguiu controlar eficazmente. Para alem da ruptura econ6
mica de urn parque habitacional crescente e crescentemente devoluto, os micleos histori
cos dos centros das cidades definham, por nao ter existido ainda uma politica de reabilita
c;ao urbana. Lisboa e urn caso exemplar com a perda anual de cerca de dois mil habitantes 
e com aproximadamente 60 mil fogos devolutos, na sua maior parte degradados. 

Outras consequendas ambientais prendem-se com a poluic;ao atmosferica e sonora, 
devido sobretudo ao transporte rodoviirio exigido peIo chamado sprawl urbano". Com 
a implementac;ao do Indice da Qualidade do Ar em 2001, que proporcionou 0 acesso 
publico ainformac;ao, ficou-se a saber melhor que as excedencias aos valores-limite tanto 
de particulas (PMIO) como do ozono troposferico - poluentes atmosfericos altamente 
nodvos para a saude - sao recorrentes. A tal ponto assim e que, por imposic;ao europeia, 
na segunda metade da decada de 2000 foram aprovados imimeros pIanos para a melhoria 
da qualidade do ar, especificamente nas regi6es de Lisboa e do Norte. 

Tambem nesta decada se conheceu finalmente 0 retrato das emiss6es das grandes uni
dades industriais do pais, mais uma vez por "pressao" extema, quando a Agencia Europeia 
do Ambiente publicou on-line 0 Registo Europeu de Emiss6es Poluentes, primeiro em 
2004 e depois em 2007. Com a divulgac;ao publica destes dados, quebrou-se urn autentico 
segredo de Estado, dado que a lei sobre a qualidade do ar mantem uma especie de sistema 
de sigilo sobre as emissoes industriais que dificulta 0 direito Ii informac;ao. 

Outro problema que persiste em manter-se e 0 do saneamento basico. Ao cabo de de
cada e meia de fundos comunitarios nele investidos, ainda nao se atingiram as metas 
europeias no tratamento de esgotos (urbanos e industriais). 0 objectivo de dotar 90% da 
populac;ao portuguesa com sistemas de drenagem e tratamento de esgotos ate 2006, ins
crito no Plano Estrategico de Abastecimento de Agua e Saneamento de Aguas Residuais 
(PEAASAR I) de 2000, continua identico no PEAASAR 2, onde se volta a propor que 
esta meta se cumpra agora ate 2013. It certo que, como ja foi referido, a situac;ao do sane
amento basico tern melhorado em 2008 cerca de 80% da populac;ao do continente era 
servida por sistemas publicos de drenagem e 71% era servida por sistemas de tratamento 
de aguas residuais. Mas continua a existir urn desfasamento entre 0 enorme investimento 
financeiro e os resultados que ainda deixam muito a desejar. Em Lisboa, por exemplo, urn 
terc;o dos esgotos manteve-se ate agora (20ro) a drenar directamente para 0 Tejo em plena 
Prac;a do Comereio. As obras foram sendo sucessivamente adiadas, prevendo-se que tudo 
esteja resolvido em 20II. 

Seja como for, Ii escala do pais, a qualidade das aguas superfieiais, com base numa rede 
com 94 estac;oes de monitorizac;ao, evidencia que cerca de 52,4% estao em risco de nao 
cumprir os objectivos legalmente aprovados. Nao adrnira pois que 0 estado geral dos rios 
permanec;a urn grave problema que so talvez a nova figura de gestao dos recursos hidricos 
venha alterar". A decada de 2000 ficou, alias, marcada pcla concretizac;ao da gestao dos 
recursos hidricos por bacia hidrografica (e MO por regiao adrninistrativa), modele defen
dido ha mais de 30 anos. A nova Lei da Agua de 2005 institui einco regi6es hidrograficas 
(Administrac;oes das Regioes Hidrograficas)l" mas ainda e cedo para aferir os resultados 
dos novos pianos de gestiio das bacias hidrogcificas inieiados em 2008. As boas noticias 
sao, sem duvida, um novo regime economico e financeiro dos recursos hidricos regulado 
em 2008, que introduz urn factor indutor para 0 seu uso eficiente, e uma taxa de recursos 
hidricos sobre os impactes ambientais da sua utilizac;ao. Metade do valor desta taxa reme
te para urn £Undo de protecc;ao dos recursos hidricos a aplicar na melhoria da qualidade 
- protecc;ao e recuperac;ao - das aguas do pais. 

3. AAGENDAADORMECIDA 

Pior e a nossa agenda adormecida, para nao dizer anestesiada. Areas Protegidas e conser
vac;ao da natureza entraram nesta decada em processo de estagnac;ao e mesmo em retro
cesso em termos de politicas publicas efectivas. De pouco serve a condusao dos pianos 
de ordenamento para todas as areas protegidas quando, mais uma vez, nao se aproveitou 
essa oportunidade para envolver as populac;6es, para estudar 0 potencial cientifico destas 
areas e para criar urna dinanuca de gestao sustentavel da conservac;ao da natureza e da 
biodiversidade. Sem meios tecnicos e financeiros, sem projectos mobilizadores dos agen
tes locais, sem uma ideia pedag6gica ou uma estrategia de simples divulgac;ao, as Areas 

Naciona1~ 13 Parques NaturaiSc, 9" 

Reservas Narurais, 2 Paisagens 
Protegidas), encontrando-sc 
em proccsso de eiabora~ao. em 
1010. os pIanos de ordenamcnto 
das 4 Paisagens Prorcgidas de 
3mbiro regional: do, 15 PIanos 
de Bacia Hidrognitica, ""esta 
dreada foram ainda elaborados 
diversos pianos regionais de 
()rdenamento do tcrrit6rio 
(PROT) Zona Envolvcnte do 
Douro, Area Metropolitana de 
Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, 
Alentejo. Algarve. Atc 2010 unharn 
tambern sido concluidos 27 pianos 
de ordenamento de .Ibuieiras, 
encontrando-se ainda mais f2 em 
f.se de discussao publica ou em 
pondera~ao apos disetl",ao publica, 

Sq,'tmdo urn (studo da "\geneia 
Europeia do Ambiente (AEA), 
Portugal sofre de "urban sprawl 
endemico", dado que, entre f9<)O 

C 200" a taxa de urbaniza,ao do 
pais aurnentou em 50% (EEA. 
2006). Portugal tarnbem foi 0 

pais europeu ondc se dell a mais 
nipida oeupa,ao do Iitora!' com 
um amnento de 340& de areas 
artiticiaHzadas, 

q Em zo08, segundo 0 SIstema 

:'\;aclonal de Informatrao de 

Recurs<" Hidricos. II ,8% das 
esta<;6es de monitoriza;;-ao da 
qualidade das aguas supertitiais 
assinalavam "muito ma qualidade", 
:~q,70f) "rna qua]tdade j

" 280b 
"qualidade rawave]" e apenas 
3;,;% assinalavam "boa ql1alidade" 
{nenhuma jndicava "quahdade 

cxcelente rl
), Ou seja, mais de urn 

tcrt;o apn::~entava rna ou muito rna 
qualidade de "gua. 

Lf Adminjstra~6es (1;15 Rcglbcs 
Hidrognificas (ARID do Norte. 
Centro, Tejo. Alentejo C' Algarve, 
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" Segundo a Diece,aD-Geral dDS 
R.eeursDs Florestais. na primeira 
metade da decada, entre 200I e 

:::'..005, arderam no pais mai~ de urn 

milliao de hectares (U.I70 km2). ou 
seja, uma area com cerca do dobro 

do territario do Algarve. 

,6 Em 2006 foram consumidos 

cerca de 4 mil hectares no Parque 
Nacional da Peneda-Geres 

<PNPG). ardeodo cerea de 60% 
da "lata do Ramiscal. urna area 

de proter,ao total. No Veriia de 
20[0 os incendios consumiram 

rnais de () mil hectares do PNPG. 
correspondentes a 13.2% da sua 

area total, incluindo urn quarto das 
,ireas de protec,ao total. sobretudo 

uma grande parte da valiosa Mata 
do Cabril. No mesma Verao 

arderam mais de 5 mil hectares do 
Parque Natural da Serra da Estrrla 

(mal, de ,% da sua superficie), 
atingindo mars de 700 hectares da 

Rescrva Biogenetica. a area narural 
mais importante de tado () parquc. 

Protegidas estao entregues a charadas burocraticas que as tern vindo a afogar e a reduzir laridade 
a uma intoleravel insignificiincia. Os exemplos sao inumeros, mas basta lembrar que os cidadao 
telefones chegaram a ser cortados em algumas delas por falta de pagamento ... ela (Sch 

Uma consequencia drarnatica desta desorienta~ao tern sido 0 massacre provocado pelos compro 
incendios em milhares de hectares dentro de parques naturais e de zonas c1assificadas. So neste se 
em 2003 arderam em Portugal cerca de 425 mil hectares de floresta e matos (0 pior ana ImpOl 
desde que existem registos) - 0 que constitui 5% da super£fcie do pais. Seguiu-se 2005, com cada ve 
cerca de 325 mil hectares devastados pelas chamasI5 • Na segunda metade da decada arde 2010, IT 

ram mesmo "areas de protec~ao total", ou seja, das mais valiosas, do nosso unico parque pedagol 
nacional- 0 Parque Nacional da Peneda-Geres'6. Na decada em que come~aram as inicia em 200 

tivas do Business 6'Biodiversity, ligando empresas e conserva~ao da natureza, nao se con militant 
seguiu nem acautelar a biodiversidade destes parques, nem conhecer 0 valor economico duzidas 
proporcionado pelos servi~os dos ecossistemas, nem esclarecer assim 0 custo das perdas. iliteraci 

Muito negativa para as areas protegidas tera side a sua recente reorganiza~ao admi tecnico 
nistrativa de 2007, acabando com a figura de director de area protegida e criando urn sionaliz 
superdirector por agrupamento de areas congeneres mas geograficamente distantes. Em -se inu.r 
vez de se concentrarem nos respectivos parques, os cinco "superdirectores" percorrem 0 como d 
pais de urn lado para 0 outro conforme a sua especialidade (montanhas, estumos, zonas forma c 
humidas..) As Areas Protegidas tornaram-se equa.;oes tecnico-cientfficas mal servidas dosvalc 
pelas debeis estruturas administrativas centrais e perderam presen.;a junto das popula ambien 
~oes nos seus territorios. coordeJ 

Em 2010, ano internacional da biodiversidade, tambem as areas marinhas protegidas Museus 
continuam a funcionar de forma incipiente, tanto em termos de gestao, como da area que Come 
ocupam. Isto num pais com a maior ZEE da Europa. E quanta as aguas doces, ficou-se a Protecc,; 
saber que 21 das 31 especies de peixes dulciaquicolas e migradoras encontram-se actual muito i 
mente amea~adas de extin.;ao, para citar apenas urn exemplo dos estudos que entre tanto for~a te 
se realizaram (Pereira 2010). suspenc 

Nao se avan.;ou contudo muito no conhecimento publico sobre biodiversidade: 0 Ul de resie 
timo Eurobarometro mostra que apenas 25% dos portugueses ja ouviram falar e dizem rio do ~ 
que sabem 0 que significa a biodiversidade (contra urna media europeia de 37%) e menos "Vamos 
ainda (apenas 13%) sabe 0 que e a Rede Natura 2000 (EB 2010). Mais de 

Alias, considerando 0 conhecimento e a opiniao publica, outro problema da nossa dor 101180 d 
mente politica ambiental tern sido a deriva na educa.;ao ambiental. Se, em finais da de a boarr 
cada de 80 e sobretudo durante os anos 90, se dera urn impulso nesta area com a cria~ao do pais 
do INAMB (Instituto Nacional do Ambiente), depois IPAMB (Instituto da Promo.;ao temas c 

AmbientaI) e a parceria efectuada com 0 Instituto de Inova~ao Educacional (lIE do Mi electric 
nisterio da Educa~ao), criando a figura dos professores destacados para desenvolverem a Afinal, 
vertente da educa~ao ambiental nas escolas, nos anos 2000 a situa~ao regrediu. A decada toda a 
come~ou mal, com a extin~ao de ambos os institutos, reduzindo quase a inexistencia 0 ambien 
sector da educa~ao ambiental no novo Instituto do Ambiente, e acabando em 2010 com nica~ac 

os professores destacados, alguns dos quais tinham entretanto estimulado importantes 
projectos nas escoias, actualmente em risco (caso, por exemplo, do projecto Eco-escolas) 
(Schmidt, Nave e Guerra, 2010). 5. A AG 

Tal cor: 
4. AGENDA cfVICA pulsion 

mentos 
Em contrapartida, a informa~ao ambiental esta sem duvida cada vez mais organizada e adesao 
acessivel, ou nao fosse esta a dec ada da expansao da Internet e da consequente cria.;ao apoio f 
dos sites ministeriais. Mesmo que por vezes criptica, a disponibi1iza~ao dos dados tern Paralc 
contribuido para aumentar 0 conhecimento, incentivar a participa~ao e consolidar as namenl 
debates. Contudo, tanto os Inqueritos Nacionais ao Ambiente, realizados pelo Observa ambier: 
(2000, 2004 e 2006), como os mais recentes Eurobar6metros sobre ambiente (2008, sem ql.: 
2010) sao bern claros quanto ao elevado grau de desinforma~ao ambiental que ainda per antes e 
siste entre os portugueses. Niio e so 0 desconhecimento acerca da Biodiversidade e da ambier: 
Rede Natura 2000, mas tambem no que respeita as altera.;oes clinciticas e as questoes civicar 
energeticas em geral (Horta e Schmidt, 2010). mesmo 

Nao existe uma informa~ao pr6-activa por parte da Mministra~ao Central nurna mate public.. 
ria cada vez mais complexa a que os meios de comunica~ao social generalistas dao cada vez directi~ 

mais importiincia. Os problemas ambientais entraram na agenda dos telejornais com regu- apesar 



larida.de, embora ainda nao sejam tratados da. forma desejavel e desejada. uma vez que os 
cidadiios manifestam cada. vez mais interesse na materia e na informa~ao mediatica sobre 
ela (Schmidt 2004). No entanto, uma gera~ao mais informada. e atenta, como tambem se 
comprova nos inqueritos (OBSERVA, EB), bern como 0 aumento exponencial do emprego 
neste sector (CEEETA-ECO 2009), ja come~a a consolidar saberes e interesses. 

Importante tambem a consolida.~ao dos movimentos ambientalistas'7 e da. sua ac~ao 
cada vez mais pedag6gica em escolas e ate nos media. A Quercus, que fez 25 anos em 
2010, mantem a sua capacidade interventiva, investindo cada vez mais numa dimensao 
pedag6gica, tal como a Liga para a Protec~ao da Natureza (LPN), que celebrou 60 anos 
em 2008, sendo a mais antiga associa~ao de defesa do ambiente do pais. 0 nfunero de 
militantes, esse, mantem-se razoavelmente baixo, 0 que se explica, em parte, pelas re
duzidas taxas de participa~ao civica resultantes da. falta de tradi~ao participativa e da 
iliteracia ambiental da sociedade portuguesa. Seja como for, tern aumentado 0 nfunero de 
tecnicos especializados a trabalhar nas ONGAs - 0 que significa uma importante profis
sionaliza~ao dentro dos movimentos. Acresce que, urn pouco por todo 0 pais, registaram
-se inumeras iniciativas de muitas associa~6es civicas locais, de escolas, de museus; bern 
como de muitas autarquias e de varias empresas que demonstraram querer actuar de 
forma diferente. Por outro Iado, come~a a desenvolver-se uma cultura de elite em tomo 
dos valores ambientais e paisagisticos - desde a planta~ao de mores ate ao turismo culto 
ambientalista, passando pelos estudos literarios em tomo da Natureza (como 0 IELT 
coordenado por Ana Paula Guimaraes) e pela divulga~ao cientifica (como e 0 caso dos 
Museus da Politecnica da UL). 

Como ponto positivo, assinala-se tambem a cria~ao, em 2002, do Servi~o Especial de 
Protec~ao da Natureza e Ambiente (SEPNA) da. GNR, que tem desempenhado urn papel 
muito importante em materia de fiscaliza~ao ambiental. Conhecedora do terre no, esta 
for~a tem obtido urn desempenho notiivel: ja fez milhares de interven~6es e autua~6es, e 
suspendeu inumeras actividades ilicitas, sobretudo no que diz respeito a despejos ilegais 
de residuos. Estes tern, alias, sido 0 principal motivo de queixa da linha azul do Ministe
rio do Ambiente, criada tambem em 2002. Nao espanta por isso que a opera~ao civica 
"Vamos Limpar Portugal", que decorreu em 20IO, tenha assumido tao grande relev<incia. 
Mais de IOO mil cida.daos mobilizaram-se para recolher milhares de toneladas de lixo ao 
longo de urn dia em todo 0 pais! Estranho facto para uma decada que se inaugurou com 
a boa medida. do encerramento da.s cerca de 300 grandes lixeiras municipais a ceu aberto 
do pais e a sua substitui~ao por aterros sanitarios, seguida pela cria~ao de inumeros sis
temas de separa~ao de residuos, desde 0 papel e os plasticos, as pilhas e equipamentos 
electricos, com cada vez mais pessoas a participarem na separa~ao dos residuos urbanos. 
Afinal, e apesar de todo este avan~o, continuaram a espalhar-se lixeiras dandestinas por 
toda a parte, 0 que nos remete para alguns vicios recorrentes do modo como a politica 
ambiental se foi implementando, como a interrup~ao de programas de educa~ao e comu
nica~iio ambientais e para a falta de uma agenda. civica fundamental para a mudan~a. 

5. A AGENDA VICIADA 

Tal como noutros dominios, tambem neste a decisao politica foi, em grande parte, im
pulsionada por press6es e influencias extemas que, muitas vezes, nao encontraram movi
mentos end6genos susceptiveis de as acolher. A DE, como vern fazendo desde a data da 
adesiio (1986), continuou a acelerar 0 quadro juridico legal e institucional, e a dar 0 seu 
apoio financeiro (Soromenho-Marques, 1998 e 2007). 

Paralelamente a esta predominancia do impulso extemo, continua a verificar-se inter
namente uma distancia entre govemantes e governados. Muitas da.s medidas e pIanos 
ambientais e de conserva\ao da. natureza sao decididos de cima para baixo, quase sempre 
sem qualquer tipo de participa~ao e base social de apoio, e este e urn dos mais vici
antes entraves ao avan~o da.s politicas. Como nao se criaram alicerces para uma literacia 
ambiental minima, fomecendo e descodificando informa\6es e treinando a participa~ao 
dvica nos seus vados niveis e contextos, os indices de interven~iio continuam baixos. Ate 
mesmo em materias cruciais onde esta legalmente consagrada a consulta e participa~ao 
publicas efectivas, como e 0 caso dos diversos pIanos para os diversos sectores e/ou das 
directivas de avalia\ao de impacto ambiental e da agua (Lima, 2001; Almeida, 2000). Isto 
apesar de Portugal ter subscrito em 2002 a Conven~ao de Aarhus, que consagra 0 acesso a 

'7 Em 2008 0 Registo Nacional 
das Organiza<;oes Nao 
Governament.us de Ambicnte 
e EquJparadas contava com 120 

, associa,ocs (d,,' ambito nacional, 
regional e Jocal), 

http:Governament.us
http:larida.de
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,30 INA1\1B. criado em '986, 

po,rerior IPAMB (Imtituto de 
Promo~lio Ambiental) em 1993. 

posterior Instituto do Ambiente 
em 2002. e actual Agenda 

Portuguesa do Ambitote (}\PA) 

desde 2007. foi reduzindo 0 seu 
limbito e pior, 0 fulger e sentido da 

sua actuac;ao (Valentl" 200;2). 

l') Veja-se, entre muitos outros~ 0 

caso dos Planas de Orcienamemo 
da Orla Costeira (POOC), cujas 

medidas preconizadas no terreno 
e are or<;amentadas prometem 

recuperar ambiemalmente 
areas degradadas (as "famosas' 

UOPG - Uniclades Operativa' de 
Planeamento e Gestlio), mas estlio 

quase todas por curnprir. Veja-se 
tambem as diversas estrategias e 

pianos Meionais. quase todas por 
cumprir, quase todas por ava/jar 

(C;>lADS 2010). 

W Apesar do ambiente nao 

configurar uma sect;:ao pr<\pria na 
maioda dos jornais nacionais, c 
urn tema cada vel mais tratado 

nos principalS jornrus de referencia 
dominante, embora com uma 

periodicidade irregular. No 
entanto! na vertente on-line, de 

destacar a seo:;ao "'EcosferaJ
), criada 

e mantida pelo PUblico hli varios 
anos. No Expresso! que mantem 
a mais antiga coluna de opiniao 
sobre () tema, surgiu entreranto 

a dedica~ao de dois meses pOT 
ano as questiies do ambiente c 

do desenvolvimento slLstcnt3vel. 

Quanto it televisao, actuaimente 

dois programas sao desrinado> 
ao ambiente com periodicidade 

semanal: Bioslera (RTP1), cmitidn 

desde lOO\,. e Terra Alerta \SIC 
Notfcias), lan~ado em 20]0. 

"Logo em 1Q72, Correia da Cunha 

eriou 0 Servi~u de Informa~ao 
as Popula,6es; depois, em 1974, 

Ribeiro Telles fez 0 Servi~o de 
Esrudos; Carlos Pimenta, em 1986, 

cria 0 [NAMB; Elisa Ferreira 
atribui urn grande enfase initial as 

Eco-escolas. 

informa~ao, participa~ao nos processos de decisao e acesso ajusti~a ambiental (CNADS, 
2003; Taidis, 2006). 

Dutra das fragilidades que prevalece na nossa politica ambiental e a falta de conti
nuidade na interven~ao dos sucessivos governos, Na decada de 2000 nao s6 0 nome do 
Ministerio mudou quatro vezes, como desfilaram oito ministros e quinze secretarios de 
Estado. 0 ziguezague foi constante, sobretudo na resolu~ao de problemas, relativamente 
aos quais se fez muitas vezes tabua rasa das politic as anteriores. 0 ja referido caso da 
educa~ao ambiental e daramente exemplar neste constante virar de pagina, sobretudo 
desde aextim;ao do IPAMB". Mas tambCm nagestao das areas protegidas; e na aplica~ao 
das medidas agro-ambientais; e na preven~ao de incendios; e no tratamento de residuos 
industriais perigosos que, ao cabo de urn processo de vinte anos com inumeros levanta
mentos, pIanos e decisoes, s6 recentemente encontrou 0 caminho da solu~ao... 

Continuamos a assistir nesta dec ada a uma politica que esconde a sua ineficiencia por 
dewis de urna crescente pan6plia jurldico-administrativa, cheia de prindpios e de legis
la~ao mas que, a maior parte das vezes, nao ultrapassa 0 nfvel da enuncia~ao. Em algumas 
materias instalou-se mesmo urna especie de consentimento tacito em rela~ao ao seu in
cumprimento. 0 caso dos projectos PIN (Potencial Interesse Nacional) criados em 2006 

e exemplar: em vez de serem aproveitados como uma medida cuja 16gica seria a conside
ra~ao excepcional de projectos com caracteristicas excepcionais, na pratica, acabou por 
se transformar num expediente administrativo para for~ar as regras desde que fossem 
suficientemente musculadas em termos financeiros. Para os aprovar ultrapassou-se cons
tantemente a legisla~ao ambiental em vigor, desrespeitando regras de ordenamento do 
territ6rio, como foi 0 caso de vanos projectos urbanisticos em areas de Rede Natura 
2000, ou REN ou RAN. 

Continua a assistir-se, tambem, a urna produ~ao em larga escala de pIanos, programas 
e estrategias, em todas as areas do ambiente, sobretudo desde meados de 90, mas sem 
que sejam devidamente acompanhados e avaliados na sua execu~ao, quer por parte dos 
sucessivos govern os, quer pelos partidos da oposi~ao ou pela Assembleia da Republica. A 
verifica~ao do seu cumprimento fica quase sempre esquecida'''. Urge, portanto, urn novo 
capitulo na elabora~ao e, sobretudo, na implementa~ao das politicas publicas ambientais, 
o que implica a sua monitoriza~ao e avali~ao por entidades independentes. 

Urge tambem ultrapassar a habitual abordagem sectorial nesta materia que e essencial
mente transversal e que necessita de uma verdadeira integra~ao nas outras politicas. E 
esse 0 designio do desenvolvimento sustentavel: integrar as dimensoes ambiental, social 
e econ6mica. 

Segundo diversos inqueritos nacionais sobre ambiente, entre as Fontes de informa~ao 
ambiental dos portugueses assurnem primazia as Fontes medi:iticas, com relevo para a 
televisao (89,2%), os jornais e revistas (56,6%) e a radio (51,6%) (Ferreira de Almeida, 
2004). A aten~ao e investiga~ao aprofundadas dos media aos problemas ambientais, tal 
como em outras materias, ja teve melhores dias, mas alguns programas de televisao e 
sec~oes de jornais mantem-se e progridem"'. Contudo, mesmo que a aten~ao e a preo
cupa~ao dos cidadaos face ao ambiente tenha vindo a aumentar, tal como se constata em 
inumeros inqueritos, falta uma cultura ancorada em informa~ao e educa~ao ambientais 
e em valores consistentes que ajudem 0 quadro legislativo institucional a atingir a sua 
eficacia. Apoio aforma~ao, divulga~ao de informa~ao e estimulo aparticipa~ao foram 
sempre identificados como necessidades decisivas para criar essa nova cultura por parte 
dos responsaveis pela pasta", mas mais uma vez faltou continuidade, Desenvolveram-se 
sem dUvida alguns projectos importantes de educa~ao ambiental, mas sempre sob amea~a 
de interrup~ao, e sobretudo sem 0 alento ou valoriza~ao necessanos por parte dos Minis
terios do Ambiente e da Educa~ao. 

Nurn pais onde 0 desordenamento do territ6rio continua a ser 0 principal problema 
do ambiente, mais urgente se torna promover uma cultura dvica da paisagem atraves de 
programas consistentes e consequentes de educa~ao e cultura ambientais ..... 


